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Boletice, 329

Rybářská bašta Olšina č.p. 329 08.09.2012-09.09.2012 8.30 - 15.30 hod.

Objekt vznikl při stavbě rybníku Olšina v 1. pol. 15. století. Významně
zhodnocuje okolní prostředí a představuje důležitý krajinotvorný a
urbanistický prvek. Souvisí s dějinami rybníkářství a v jihočeském regionu se
jedná o jedinečný objekt, který vykazuje vysoký stupeň autenticity.
V letech 1660 - 64 byl v Dačicích postaven františkánský klášter a k němu v
letech 1672 - 77 přiléhající kostel. Kostel zdobí hlavní oltář s obrazem, který
líčí zázrak sv. Antonína Paduánského uzdravujícího jinocha. Vynikají zde i díla
místních sochařů a řezbářů.
Kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1775 - 88 podle plánů dačického
stavitele Michaela Kirchmayera. Významné jsou uvnitř kostela freskové malby
tří oltářů, hlavního - sv. Vavřince a postranních - sv. Valburgy a P. Marie,
provedené v roce 1787 známým znojemským malířem Josefem
Winterhalterem.
Renesanční věž kostela sv. Vavřince zdobená typickým sgrafitovým
kvádrováním představuje dominantu města. Mohutná, 51 m vysoká,
sedmiposchoďová věž je ukázkou severoitalské stavitelské práce. Byla
postavena v letech 1586 - 92 pod vedením stavitelského mistra Francesca
Garofa de Bissone.

Dačice, Jemnická ul.

Klášterní kostel sv. Antonína
Paduánského

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
16.09.2012 13.00 - 16.00 hod.

Dačice, Göthova ul.

Kostel sv. Vavřince

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
16.09.2012 13.00 - 16.00 hod.

Dačice, Göthova ul.

Věž kostela sv. Vavřince

15.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
16.09.2012 13.00 - 16.00 hod.

Dačice, Havlíčkovo nám. 85

Městské muzeum a galerie
Dačice

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.

Dačice, Havlíčkovo nám. 85/I

Státní zámek Dačice - NKP

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.

Městské muzeum a galerie se nachází v jižním křídle státního zámku Dačice.
Návštěvníkům nabízí nejen stálou expozici, ale během celého roku i řadu
krátkodobých výstav.
Renesanční původ dačického Nového zámku připomínají dnes jen dvě patra
arkád v nádvoří. Časté stavební úpravy v jeho víc než čtyřsetleté historii
vyvrcholily na počátku minulého století přestavbou v empírovém slohu.
Budova zámku s rozsáhlým parkem je významnou ukázkou venkovského
empírového sídla.

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Na místě hradu z 13. století, nahrazeného renesanční a pak barokní stavbou,
vznikl v letech 1841 - 1871 podle návrhu vídeňského architekta Františka
Beera ve stylu romantické gotiky dnešní zámek. Uvnitř novorenesanční
interiéry s vlámskými tapiseriemi ze 17. století.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Barokní kostel z r. 1788 byl postaven na místě dřevěné kaple z r. 1787. V roce
1995 byl opraven. V současnosti se zde konají nepravidelně bohoslužby a 1x
ročně pravidelná setkání původních obyvatel obce.

Hluboká nad Vltavou,

Státní zámek Hluboká - NKP

Hodňov,

Kostel Nejsvětější Trojice v
Hodňově
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Horní Planá, Palackého 21

Památník - Rodný dům
Adalberta Stiftera

Jindřichohradecké místní
Jindřichův Hradec, Nádražní 203/II. dráhy

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.30 a 13.30 18.00 hod.

Památník-rodný dům Adalberta Stiftera (1805-1868) mapuje život a dílo
tohoto "básníka Šumavy". Stálá expozice "Adalbert Stifter a rodný kraj".
Sezónní výstavy: "Karel Klostermann a šumavská literatura", "Ze břehů staré
Vltavy", "Hornoplánsko v obrazech".

08.09.2012-16.09.2012 7.00 - 21.00 hod.

Tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do
Obrataně o celkové délce 79 km mají rozchod 760 mm a je na nich celkem 30
stanic a zastávek. Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/h. Nejnovější zastávka
byla uvedena do provozu 1.ledna 2006. Společnost Jindřichohradecké místní
dráhy, a.s. je prvním soukromým provozovatelem veřejné železniční dopravy
v Čechách. Na tratích Jind.Hradec-N.Bystřice a Jind.Hradec-Obrataň provozují
pravidelnou osobní a nákladní dopravu v motorové trakci, během letní sezóny
pravidelné parní vlaky s hist.vozy.Lze vypravit vlak na přání viz www.jhmd.cz

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 Státní zámek Kratochvíle - NKP 15.30 hod.

Nad rybníkem Vajgarem se vypíná románsko-gotický hrad pánů z Hradce.
Vyrůstal od poč. 13. stol. na místě slovanského hradiště. Velkolepě byl
rozšířen v pozdní gotice, v 16. stol. pak přebudován po vzoru italských paláců
v renesanční zámek. Stavebním skvostem, v evropském měřítku unikátním, je
zahradní pavilon Rondel.
Lovecký zámeček Kratochvíle dal na místě původní Krčínovy tvrze vystavět
Vilém z Rožmberka v letech 1579-95. Autorem projektu ve stylu
severoitalských předměstských vil byl Baltazare Maggi z Arogna.Interiéry vily
jsou bohatě zdobeny původními renesančními malbami s loveckými a
mytologickými malbami.

Nové Hrady,

15.09.2012-16.09.2012 9.30 - 12.00 a 13.00 Státní hrad Nové Hrady - NKP 16.00 hod.

Hrad Nové Hrady vznikl kolem poloviny 13. století jako průchozí strážní hrad
na zemské stezce do Vitorazska. Od pánů z Landštejna ho koupili roku 1358
Rožmberkové a v jejich majetku zůstal až do smrti Petra Voka z Rožmberka v
roce 1611.

Opařany, Opařany

Brána

08.09.2012-16.09.2012

Opařany, Opařany 80

Bývalý jezuitský klášter

08.09.2012-16.09.2012

Státní hrad a zámek Jindřichův 15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 Jindřichův Hradec, Dobrovského 1 Hradec - NKP
16.15 hod.

Netolice, 5

Barokní brána v areálu léčebny. Ve štítu freska s motivem sv. Markéty.
První zmínky o objektu se datují kolem r. 1628 a mělo se jednat o zámek. Ten
prošel se změnou majitelů postupně i změnami stavebními a změnami v
účelu používání. Současné vnější podoby dosáhl v r. 1735 po přestavbě
jezuity na klášter.
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Opařany, Opařany

Park

08.09.2012-16.09.2012

Opařany, Opařany 127

Vodárenská věž

08.09.2012-16.09.2012

Park je součástí areálu léčebny. Je užíván k relaxačním a volnočasovým
aktivitám pro pacienty léčebny. Je zde vyznačena naučná stezka s označením
a popisem nejvýznamějších dřevin v parku.
Stavba vybudovaná pro potřeby zásobování léčebny pitnou vodou. Uvedena
do provozu v roce 1908. Slouží svému účelu dodnes.

15.09.2012-16.09.2012 9.30 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.

Půvabný romantický vodní zámek obklopený anglickým parkem.Čtrnáct
pokojů dnešní prohlídkové trasy připomíná dobu,kdy na zámku pobýval kníže
Josef Alexandr Schönburg-Hartenstein s manželkou Karolinou.V hostinských
pokojích mimo jiné pobýval i významný hudební skladatel Karel Ditters z
Dittersdorfu.

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Kostel sv. Jakuba patří mezi nejvýznamnější prachatické památky. K jeho
výstavbě bylo přistoupeno ve 14.st. po založení nového města. Byl zasvěcen
sv. Jakubovi, patronu kupců, obchodníků a poutníků. Nejstarší doklad o jeho
existenci je z roku 1359. Zpřístupněna bude i věž sloužící jako rozhledna.

Pluhův Žďár, 1

Prachatice, Kostelní náměstí

Státní zámek Červená Lhota NKP

Kostel sv. Jakuba Většího

Prachatice, Velké náměstí 43

Muzeum české loutky a
cirkusu

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Prachatice, Velké náměstí 13

Prachatické muzeum

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Prachatice,

Kostel sv. Petra a Pavla

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
16.09.2012 10.00 - 13.00 hod.

V r. 2006 bylo v objektu č.p.43 otevřeno Muzeum české loutky a cirkusu.
První část expozice je věnována historii české loutky, kde se návštěvníci
setkají s loutkami zhotovenými podle předloh Mikoláše Alše, Vojtěcha
Suchardy či Jiřího Trnky. Druhá část expozice je pak věnovaná cirkusům.
Muzeum bylo založeno r. 1904 z iniciativy muzejního spolku. V r.1946 získalo
pro své potřeby dům Žďárských, známý pod názvem Sittrův dům. Jde o
renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem. Zajímavý je tématikou
manýristických maleb na fasádě s postavami Ctností a portrétní galerií
českých panovníků.
Hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla se nachází 1 km severně od města
Prachatice. Je nejstarší prachatickou stavbou, dle dochovaných zbytků
románského zdiva pochází ze 12. století. Jako celek je však řazen mezi raně
gotické stavby s barokními úpravami. V rámci EHD bude zpřístupněna i věž
kostela.

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Bývalá poutní kaple sv. Filipa Neri se nachází v lesním masívu vrcholu Libína
cca 3 km od Prachatic. Cesta ke kapli je lemována 14 výklenkovými
kapličkami křížové cesty. Základní kámen této kamenné kaple byl položen
roku 1859 a dokončena byla v roce 1861. Kaple bude veřejnosti otevřena.

Prachatice,

Kaple sv. Filipa Neri Patriarcha
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Prachatice, Libínské Sedlo

Prachatice,

Prachatice, Zlatá stezka

Prachatice, Velké náměstí 14

Prachatice, Křišťanova 33

Kostel sv. Anny na Libínském
Sedle

Rozhledna Libín

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Kostel je pozdně gotickou stavbou z druhé poloviny 14. století. Po polovině
15. st. byla loď kostela opatřena novým krovem. Analýzou bylo zjištěno, že
krov lodi obsahuje trámy z kmenů kácených pravděpodobně v roce 1458. V
interiéru se nacházejí nově zrestaurované gotické a renesanční nástěnné
malby.

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Jedná se o 27 m vysokou vyhlídkovou rozhlednu, která se nachází asi 5 km od
města na nejvyšším vrcholu Prachatic Libín v nadmořské výšce 1096 m. K
rozhledně vede několik turistických tras např. z Lázní sv. Markéty, okolo
Hüblerovy kaple a lesní kaple Patriarcha. Stavba byla postavena v r. 1883. V
její blízkosti se nachází jeden z největších lanových parků v ČR.

Kaple Panny Marie Loretánské
tzv Hüblerova kaple
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Hüblerova kaple Panny Marie di Loretto se nachází na okraji města, na
komunikaci vedoucí z centra města k lázním sv. Markéty a dále na Volary.
Podél této kaple vede legendární Zlatá stezka, která proslavila Prachatice.
Kaple byla slavnostně vysvěcena 5. října 1861 a pravidelně se k ní konaly
poutě. Její komplexní obnova včetně interiéru byla dokončena v roce 2011.

Dům č.p.14 - bývalá vinárna
Punkva

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
16.09.2012 10.00 - 13.00 hod.

Dům vznikl již ve středověku spojením dvou domů, pravděpodobně po požáru
města roku 1507. V renesanci byl upraven na současný půdorysný rozsah,
přičemž další změny následovaly po velkém požáru města v roce 1832.
Zajímavostí domu je pevnostní vodovod v jeho sklepení. Zde se nachází
podzemní nádrž s požeracím potrubím, do které přitéká voda z pukliny ve
skále. Voda z tohoto „rybníčku“ přepadá do otevřeného kanálku, který ji
podél stěny odvádí do nejnižší sklepní místnosti, odkud voda odtéká špatně
přístupnou chodbou pod dům č.p. 15, vtéká do štoly tesané ve skále, kde se
ztrácí v závalu.

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Dům č.p.33 - kavárna Bonfery 16.09.2012 10.00 - 13.00 hod.

Měšťanský dům se nachází v nárožní poloze na rozhranní ulic Křišťanova,
Děkanská a Věžní, vedle kostela sv. Jakuba Většího. Dům je původem gotický,
přestavěný v renesanci a následně klasicistně, prvotně pravděpodobně po
požáru Prachatic v roce 1832 a dále také roku 1886. V klasicismu vznikl
dnešní průjezd i dvorek. Původně bylo součástí domu také dnešní č.p. 32 v
Děkanské uličce. Část fasády do Děkanské uličky je zdobena psaníčkovými
sgrafity a sgrafitovým obrazem "Poslední večeře" z roku 1573. Pod domem se
nachází rozsáhlý komplex sklepních prostor.
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Písek, Lesnická 55

Písek, Bakaláře

Písek, Fráni Šrámka 131

Arboretum lesnických škol

Děkanský kostel Narození
Panny Marie

Dům U Koulí

08.09.2012 8.00 - 16.00 hod.

Arboretum, založené r. 1913, je jedním z dokladů tradice lesnického školství v
Písku. Představuje hodnotný architektonicko-krajinářský soubor s
pedagogickým a kulturněvýchovným posláním. Významná sbírka dřevin je
srovnatelná s předními zámeckými parky či zahradami zakládanými v
průběhu 19. století.

08.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Trojlodní stavba z pol. 13. stol. původně s dvojicí stejných věží (pozdější velká
věž s možností výstupu je zveřejněna zvláštním záznamem). Uvnitř kostela se
nacházejí gotické nástěnné malby. V přistavěné barokní kapli sv. Jana
Nepomuckého je barevná veduta města z pol. 18. stol.

08.09.2012 9.00 - 13.00 hod.

Kdysi součást jedné ze tří středověkých městských bran - Putimské. Při jejím
zbourání v roce 1836 byly zasazeny do průčelí objektu dělové koule, podle
nichž dostal své jméno. Na fasádě domu s bohatou kulturní historii jsou k
vidění zbytky renesančních sgrafit. V rámci EHD 2012 bude otevřena branka
do zahrady domu, ze které se mj. otevírají výhledy na údolí řeky Otavy.

Písek, Václavské náměstí

Kostel sv. Václava

08.09.2012 9.00 - 12.00 hod.

Písek, Na Výstavišti

Zvonice kostela sv. Trojice

08.09.2012 9.00 - 12.00 hod.

Písek, Velké náměstí

Klášterní kostel Povýšení sv.
Kříže

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Předchůdce nynějšího kostela byl nejstarší svatyní na území města Písku.
Středověký kostel byl mezi 16. a začátkem století 18. přestavěn. Současná
chrámová stavba je raně barokní jednolodí s hranolovou věží.
Zvonice při západní zdi svatotrojického hřbitova byla postavena r. 1575.
Přízemí původně sloužilo jako kaple, pod jejíž podlahou byla krypta. Při
opravě r. 1995 zde bylo nově rozmístěno několik náhrobních desek,
nejstarších ze hřbitova.
Kostel upomíná na někdejší dominikánský klášter, který stál na jih od této
stavby od pol. 13. stol. do r. 1419, kdy byl zničen. V pobělohorské době došlo
k obnovení kláštera, ale za Josefa II. byl zrušen, zachován zůstal pouze kostel s
výrazným sgrafitovým průčelím. V rámci EHD 2012 se po celý den koná
výstava bohoslužebných předmětů a rouch, dále prezentace služeb oblastní
charity ČR Písek.

08.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Jihozápadní věž děkanského kostela Narození Panny Marie byla postavena na
místě starší věže roku 1489. Věž vyhořela roku 1555. Dnešní ochoz a střešní
báň pocházejí z roku 1757. Se svojí celkovou výškou 72 m je dodnes výraznou
dominantou města a od r. 2009 je přístupná veřejnosti k návštěvě. Prohlídky
se konají každou celou hodinu ve skupinách max. 10 osob, doporučujeme
proto předchozí rezervaci na tel.: 387 999 999.

Písek, Bakaláře

Věž děkanského kostela
Narození Panny Marie
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08.09.2012 10.00 - hod.
08.09.2012 11.00 - hod.
Písek, Velké náměstí 113

Sladovna - nezrekonstruované 08.09.2012 15.00 - hod.
prostory
08.09.2012 16.00 - hod.

Budova vystavěna Právovárečným měšťanstvem v l. 1862-1864. Svému účelu,
tedy přípravě sladu, sloužila pouze s malými přestávkami ca 100 let. Písecký
pivovar využíval Sladovnu do roku 1953; provoz Sladovny byl ukončen v roce
1973. Na počátku 21. století byla část budovy přeměněna v galerijní prostor,
sídlí zde také turistické informační centrum. Veřejnost má v rámci EHD 2012
možnost navštívit dosud nezrekontruované prostory ve skupinách max. 15
osob, rezervace na tel.: 387 999 999.

Písek, U Hřebčince 479

Zemský hřebčinec

08.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Písek, Komenského 61

Kronbergerův altán

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Areál bývalého c.k. hřebčineckého stanoviště byl vystavěn v l. 1901-02 dle
plánů architekta F. Skopalíka pražskou stavební firmou V. Nekvasil ve stylu
pozdního historismu s typickými režnými cihlovými fasádami. Hřebčinec
dodnes slouží svému účelu. R. 2010 byl vyhlášen NKP. V rámci EHD je
nabízena prohlídka hřebčince s odborným výkladem každou celou hodinu,
dále je možno shlédnout stálou výstavu k 200 letům hřebčince včetně
vidozáznamů chovatelských dnů.
Altán dal vystavět r. 1840 katecheta Josef Kronberger v parkánové zdi
městského opevnění nad příkopem a vyučoval v něm a přilehlé školní zahradě
studenty pěstování ovocných stromů. Empírová jednopatrová stavba má
čtvercový půdorys. V jeho horním patře se nyní nachází klubovna Klubu
filatelistů Písek.

08.09.2012 8.00 - 12.00 hod.

Novorenesanční budova bývalé spořitelny byla vystavěna v letech 1887-1888.
Na štítu budovy je městský znak a v jejím patře, kde byly koncem 19. století
umístěny mj. sbírky muzea, je bohatá štuková výzdoba.

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Střední zemědělská škola v Písku byla založena již v roce 1870. V roce 1868 z
podnětu V. Janoty bylo vytvořeno 24-členné družstvo pro založení rolnické
školy v Písku. Výuka i. ročníku rolnické školy byla zahájena 6.12.1870.
Budova školy dostavěna a vysvěcena 21.6.1887. Ke škole patřil rozsáhlý sad.
Byl postaven kravín, vepřinec, drůbežník, skleník, dílna na zužitkování ovoce a
školní stodola. Nově vytvořený školní statek měl rozlohu 21 ha polí. Současně
škola poskytuje čtyřleté odborné vzdělání s maturitou více viz
www.szepisek.cz

Písek, Karlova 108

Písek, Čelakovského 200

Původní bankovní dům

Střední zemědělská škola
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Písek, Komenského 56
Písek, Tyršova 435/15

Bývalý hotel Dvořáček
Modlitebna Sboru Církve
bratrské v Písku

08.09.2012 9.00 - 12.00 hod.
08.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Jako jeden z nejluxusnějších hotelů na jihu Čech ho vystavěl v roce 1899
místní lékárník Rudolf Dvořáček. Pro výzdobu fasády získal Mikoláše Alše,
který vytvořil jedenáct obrazů na náměty z historie Písku, jež jsou k vidění na
fasádě budovy. V první třetině 20. století sídlila v hotelu mezinárodní
houslová škola prof. Otakara Ševčíka. Původní název hotelu „U Arcivévody
Františka Ferdinanda“ se příliš neujal, běžně býval nazýván „Hotel Dvořáček“,
v období socialismu dostal jméno „Otava“. V současné době však svému
původnímu účelu přestal sloužit.
V rámci EHD 2012 bude k dispozici prezentace ze života a historie Sboru
Církve bratrské v Písku.

Písek, Pod Lesním hřbitovem

Lesní hřbitov

08.09.2012 7.00 - 19.00 hod.

Písek, ul. Čížovská

Vojenský hřbitov

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Lesní hřbitov byl založen v roce 1933 na okraji města podle návrhu prof.
ČVUT v Praze a rodáka města Písek Dr. Ing. Antonína Ausobského. Jedná se o
ojedinělý projekt ve svahu lesů Píseckých hor na rozloze cca 12 ha, nacházejí
se zde také hroby významných osobností - skladatele a dirigenta Otakara
Jeremiáše (1892 - 1969), píseckého regionalisty Dr. Jaromíra Malého (1885 1955), básníka Richarda Weinera (1884 - 1937) či archeologa Bedřicha
Dubského (1880 - 1957).
V prostoru bývalého vojenského cvičiště bylo nové pohřebiště založeno
koncem roku 1914. Za druhé světové války (a krátce po ní) zde byli pochováni
němečtí i sovětští vojáci, a po roce 1945 i popravení odsouzení za kolaboraci.
Hřbitov do roku 2004 spravovala armáda, dnes je ve správě města. V areálu je
352 samostatných hrobů a dvě hromadná pohřebiště. U vstupu je kaple
zasvěcená Panně Marii Sedmibolestné a dva větší pomníky: pomník Genia,
který věnoval 11. pěší pluk a památník všem padlým ve světové válce
1914–1918.

01.01.2012-31.12.2012 0.00 - 24.00 hod.

Schwarzenberský plavební kanál byl postaven na přelomu 18. a 19. století,
aby umožnil plavení palivového dříví ze severních úbočí Šumavy pod
Třístoličníkem, Plechým, Smrčinou, Sulzbergem Bärensteinu přes hlavní
evropské rozvodí k řece Große Mühl a k Dunaji pro císařské hlavní město
Vídeň. Celková délka kanálu je 52 km, z toho 44 km na povodí Vltavy. Kanál
prochází okresy Prachatice a Český Krumlov a rakouským okresem Rohrbach.
V současnosti je zrekonstruováno 13 km na území NPŠ, 4 km pod Svatým
Tomášem.

Přední Výtoň,

Schwarzenberský plavební
kanál u hraničního potoka
Ježová / Iglbach
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Rancířov, pošta Slavonice,

Rožmberk nad Vltavou,

Slavonice,

Slavonice, náměstí Míru 480

Slavonice, nám. Míru 480

Slavonice, nám. Míru 465

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Rancířově

Státní hrad Rožmberk - NKP

Státní hrad Landštejn

Renesanční dům čp. 480

Dům čp. 479 - Mázhaus a
Cechovní sál

Měšťanský dům čp. 465

09.09.2012 12.00 - 16.30 hod.

Pozdně barokní stavba z roku 1765 nahradila původní gotický kostel, z něhož
byla využita věž a sakristie. Na bohaté rokokové výzdobě interiéru se podíleli
malíři Johann Steiner (fresky) a Bartolomeo Altomonte (oltářní obrazy).

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 15.30 hod.

Hrad pochází z poloviny 13. století a patří mezi nejstarší hrady Vítkovců,
předchůdců Rožmberků. Jedná se o komplex dvou hradů, tzv. Dolní hrad a
Horní hrad, z něhož se zachovala pouze kamenná hláska zvaná Jakobínka.
Přestavba na počátku 17. století pokryla stará průčelí renesančním sgrafitem.

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 15.30 hod.

Královský hrad Landštejn patří k impozantním ukázkám rané hradní
architektury v českých zemích. Vznikl na počátku 13. století pravděpodobně
na popud Přemysla Otakara I. jako významná panovníkova opora na neklidné
česko-rakouské hranici. Po požáru roce 1771 se postupně měnil v zříceninu.

08.09.2012-09.09.2012 8.00 - 18.00 hod.

Renesanční dům, v mázhausu vějířová sklípková klenba se dvěma visutými
svorníky, na stěnách sgrafitové kolorované erby Zachariáše z Hradce a
Kateřiny z Valdštejna, v patře síň s nástěnnými malbami - erby a
novozákonními výjevy.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Měšťanský dům postavený v letech 1543-49. Atikové průčelí s obloučkovými
štíty a sgrafitovými psaníčky, v mázhausu valená klenba, na stěnách malba
sladovnického erbu, erb pánů z Hradce, Lvů z Rožmitálu. V patře sál s
kolorovanými sgrafity - novozákonní výjevy a erby s německými texty.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Pozdně gotický až renesanční dům, na atikové fasádě iluzivní rámování, v
průjezdu sedile, v přízemí velká místnost s profilovým trámovým záklopovým
stropem.

Slavonice,

Kostel Božího Těla

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 11.00 a 14.00 15.00 hod.

Založen asi roku 1280, vypálen husity a obnoven r. 1437 - nad presbytářem
nová síťová klenba, r. 1475-91 přestavěn na dvoulodní (hvězdová a křížová
klenba). Ve 2. pol. 16. st. se stal protestantským, byla zřízena kruchta, r. 1677
byla dokončena severní loď, r. 1820 vznikla jižní Loretánská kaple.

Slavonice, ul. Jana Žižky

Kostel Jana Křtitele

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Jednolodní kostel zřejmě z přelomu 13. a 14. století, na fasádě sgrafitová pole
z r. 1582 s náměty Ukřižování, Kladení do hrobu, Setkání Ježíše s Veronikou.
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Slavonice,

Slavonice, nám. Míru 474

Slavonice, náměstí Míru 476

Slavonice, nám. Míru 480

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie

Městská věž

Městské muzeum Slavonice

Podzemní chodby

08.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

Trojlodní kostel založen v 1. pol. 14. století. Ve 2. pol 14. století přistavěny
boční lodi a jižní kaple Panny Marie. Počátkem 18. století přistavěny barokní
kaple sv. Antonína a Panny Marie Bolestné po stranách trojlodí.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Věž byla postavena v letech 1503-1549 pod vedením mistra Michala na místě
bývalé sakristie kostela. Stavba byla provedena za velkého přispění cechu
soukenického a stala se významnou dominantou města. Barokní přilbová
střecha pak pochází z doby po požáru v roce 1750. Městská věž dokončena r.
1549 nákladem cechu soukeníků, výška ochozu 33, 59 m, celková výška
56,51 m, v šestém patře byt hlásného.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Původně gotický dům přestavěný kolem r. 1550, arkýř nesen kamennou
konzolou s motivy hlaviček, v přízemí hřebínková klenba a sedile, sál s
mohutným dřevěným stropem. V muzeu je stálá expozice o historii a
architektuře města a archeologické lokalitě Pfaffenschlag.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Středověký gravitační odvodňovací systém vysekaný ve skalním masivu pod
městem. Chodby odvádějí vodu ze sklepení městských domů, v minulosti
měly zřejmě i obrannou funkci.

Slavonice, Horní náměstí 517

Lutheránská modlitebna

08.09.2012-09.09.2012 12.00 - 15.00 hod.

Slavonice, náměstí Míru 459

Renesanční dům č. p. 459
sklípkové klenby

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Slavonice,

Pfaffenschlag

08.09.2012-09.09.2012 8.00 - 18.00 hod.

Dům s atikovým průčelím se dvěma obloučkovými štíty, sgrafita z r. 1559 s
náměty planetárních božstev, královských portrétů a dvěma biblickými
výjevy. V patře protestantská modlitebna s profilovaným trámovým
záklopovým stropem, na stěnách freskový cyklus.
Renesanční dům z r. 1550 měl do r. 1880 arkádové loubí a atiku. V přízemí se
nachází vějířová sklípková klenba zaklenutá na středový pilíř s hlavicí
zdobenou zubořezem, v patře křížové klenutí.
Pfaffenschlag byla středověká obec vzniklá někdy v poslední čtvrtině 13.
století, která byla v průběhu husitských válek vypálena táhnoucím vojskem.
Archeologický výzkum zde probíhal mezi lety 1959 – 1971. Jedním z
nejvýznamnějších objevů byl fakt, že středověká vesnice Pfaffenschlag nebyla
založena na „zeleném drnu“, ale na základech staršího slovanského osídlení z
11. – 12. století
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Slavonice,

Pevnostní areál Slavonice

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Slavonice, náměstí Míru 452

Renesanční dům čp. 452 se
sklepy a části podzemí

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 20.00 hod.

Slavonice, náměstí Míru 456

Bývalá habsburská škola č.p.
456

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Slavonice, Dačická 442

Dačická brána

08.09.2012 11.00 - 17.00 hod.

Soběslav, náměstí Republiky

Městská věž

22.09.2012 8.00 - 13.00 hod.

Areál opevnění Slavonice je ukázkou části obranné pevnostní linie
Československé republiky budované v letech 1935-1938. Je tvořen jedenácti
objekty vz. 37 (typy A,C a D) a jedním vz. 36-C, zrekonstruovanými do
původní podoby. Pět z nich je zpřístupňováno veřejnosti a v době přítomnosti
provozovatele mají nainstalovanou dobovou výstroj a výzbroj. Jedná se o
významnou vojensko-technickou památku, která v současné době
představuje jediné muzeum na Jindřichohradecku (v rámci bývalé Jižní
Moravy) a nejlepší expozici týkající se lehkého opevnění vz. 37 v ČR.
Historie domu sahá daleko do doby kolem 8. stol. n. l. V této době byly v
podzemí tohoto domu vyhloubeny základy původního slovanského lochu. V
lochu (sklepě) naši předkové přežívali zimu, a také se ukrývali před nepřáteli.
Později, kolem 12. století, byly jednotlivé lochy pod domy na náměstí
rozšířeny a některé z nich propojeny. Tyto lochy vytvořily složitý labyrint
chodeb, které sloužily nejčastěji opět k ukrývání před nepřáteli, později jako
zásobárny potravin.
Unikátní přeměna interiéru budovy z 19. století v moderní zařízení splňující
náročné mezinárodní standardy pochází z rukopisu samotného pana
architekta Johna. Institut Slavonice je mezinárodní konferenční a vzdělávací
centrum na půli cesty mezi Prahou a Vídní. Rekonstrukce přeměnila starou
slavonickou školu z roku 1903 na špičkové multifunkční zařízení vhodné pro
akce firem, vládních institucí, neziskových organizací, zájmových spolků a
veřejnosti
Brána původně gotická, před polovinou 16. století výrazně zvýšena,
stupňovité štít, barokní věžice, šindelová střecha, na fasádě jednoduchá
sgrafitová výzdoba. Výstava historických fotografií, prohlídka objektu.
Hranolová věž je vysoká 68 m a přiléhá k severní straně sakristie kostela sv.
Petra a Pavla. Věž byla postavěna v letech 1485-87 Benešem z Trhových Svin
a Burianem z Tábora. Báň s ochozem pochází z roku 1750. Věž je přístupna
veřejnosti v době prázdnin. Uvnitř věže se nachází expozice Věžního
muzejíčka, v dalším patře pak fotografie Pražského orloje pana Stanislava
Marušáka a expozice výroby zvonů mladého zvonaře Michala Votruby z
Myslkovic. Právě pan Votruba v roce 2011 odlil k příležitosti 400 let úmrtí
Petra Voka z Rožmberka zvon Petr Vok, který bude vysvěcen a instalován do
městské věže.
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Soběslav, Horní Příkopy 76

Stachy, Jáchymov 132

Soběslavský hrad

Rankl-Sepp

22.09.2012 8.00 - 13.00 hod.

Původní gotický hrad byl vystavěn ve 14. století. Typicky městský hrad s
městským opevněním od počátku patřil Rožmberkům. V letech 1508-1510
byla přistavěna strážní věž Hláska. Hrad byl v 19. století přestavěn na pivovar.
V téže době byla postavena lednice před hradním palácem s hodnotnou
cihelnou klenbou. Hrad prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2010 byla
dokončena přestavba hradního paláce, kde se nyní nachází městská
knihovna. Nyní prochází obnovou sklepní prostory hradu spolu s lednicí. V
budoucnu by měl být v těchto prostorách umístěn znovu pivovar.

01.09.2012-30.09.2012

Přibližně 350 let stará historická zemědělská usedlost, kde žil známý
Šumavský obr Josef Klostermann zvaný Rankl-Sepp, který měřil 2,30 m, byl
známý tím, že žil zbožným životem, měl velikou sílu kterou uplatňoval nejen v
práci, ale pomáhal i lidem a zvířatům. Psal o něm jeho příbuzný spisovatel
Karel Klostermann v románu "V ráji šumavském".

Augustiniánský klášter a kostel
Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 44 Narození Panny Marie
16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Barokní kostel Narození Panny Marie a původně augustiniánský kostel
vybudovaný v 17. st. byl postaven pro oporu protireformace. Bohatě členěné
průčelí ve stylu klasického baroka je osazeno sochami sv. Augustina a jeho
matky sv. Moniky. Cenné barokní zařízení interiérů se až na vyjímky
nedochovalo.

Tábor, Žižkovo náměstí 6

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Vzácný příklad hodnotné měšťanské architektury pozdní gotiky s náročně
řešeným průčelím pocházející z doby po roce 1532.

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Jedná se o jeden z nejmonumentálnějších městských domů v Táboře. Je
postaven na místě, kde stály až do požáru v roce 1532 tři domy. Ve 20. letech
19. století byl výrazně přestavován a upravován. Na konci 20. století byl dům
zrekonstruován a přestavěn. V objektu se nachází cenné vnitřní prostory.

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Původně hřbitovní kaple poprvé zmiňovaná v r. 1388 v souvislosti s Ondřejem
z Ústí, který zde nechal zřídit dva oltáře. Nynější podoba kostela pochází
přibližně ze 16. století. Kolem budovy kostela se rozkládal starý táborský
hřbitov, který byl v 70. letech minulého století přeměněn na městský park.

Tábor, Koželužská 140

Tábor, Na Parkánech

Dům čp. 6 - "Ctiborův dům"

Dům čp. 140

Kostel sv. Filipa a Jakuba
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Tábor, Holečkovy sady

Pavilon nácházející se v Holečkových sadech má podobu vysokého
otevřeného altánu. Šestice betonových antických sloupů s dórskými
hlavicemi nese polygonální stanovou střechu.

Bílý pavilon

Tábor, Divadelní 218

Divadlo Oskara Nedbala

Tábor, Tržní 254

Stará táborská vodárenská věž 16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Tábor, Tržní náměstí

Velký šanc

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Tábor, Žižkovo náměstí 1

Dům čp. 1 - stará radnice Gotický sál

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Novorenesanční budova z roku 1887 ideově napodobuje koncepci Národního
divadla v Praze. Od roku 1965 je divadlo středoevropskou zvláštností díky
kombinaci jednoho jeviště se dvěma pravoúhle připojenými hledišti. Menší z
nich je určeno pro komorní představení a na jeho oponě je nápis "Tábor
sobě".
Renesanční stavba technického charakteru byla postavena v 16. století pro
zásobování města vodou. Unikátní čerpací zařízení nazývané "vodní stroj",
které vyrobil táborský mistr Jan, vytlačovalo vodu z městské vodní nádrže do
výšky 32 m. Z věže byla voda odváděna dřevěným potrubím do městských
kašen.
Prostor Velkého šance a dnešního Tržního náměstí byl původně zastavěn 18
měšťanskými domy. Po švédských válkách zde vzniklo mohutné opevnění,
nazývané velký šanc. Po úpravách v roce 2003-4 je zde příjemné prostředí a
krásný výhled k Jordánu a údolí Tismenického potoka. Pozůstatky městských
hradeb.
Budova historické radnice byla vybudovaná patrně na přelomu 15. a 16.
století, snad na místě někdejších tří měšťanských domů. Celá stavba byla
dokončena roku 1521, v 1.patře byl vybudován prostranným pozdně gotický
sál, který se nazývá „palác“.

Tábor, Žižkova 249

Střelnice - dům čp. 249 zahrada

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Budova Střelnice pocházející z let 1894-1895, postavená na místě původní
kryté dřevěné střelnici. Roku 1811 se začalo s výstavbou zděného objektu,
který byl ve 30.letech 19. století několikrát upraven a rozšířen. V 70. letech
19. století nechalo město Tábor zbudovat schodiště k Jordánské hrázi.

Tábor, Kotnovská 138

Dům č.p. 138 - Muzeum
čokolády a marcipánu

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Dům s mimořádně velkou rozlohou /jeden z největších ve městě/. Vznikl
pravděpodobně spojením tří samostatných gotických domů v 15. století.

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
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Tábor, Tábor

Týn nad Vltavou, náměstí Míru 1

Třeboň, Masarykovo nám. 1

Po stopách Františka Bílka

Městské muzeum Týn nad
Vltavou

Vyhlídková věž Staré radnice

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

František Bílek /1872-1941/ - sochař, grafik, malíř a spisovatel, významný
evropský symbolista. Vycházka po stopách Fr. Bílka provede zájemce po
památkách a odkazu tohoto mistra secesního symbolismu v Táboře. Jeho
tvorba doplňuje podobu města o významné umělecké památky z počátku 20.
století, logicky odkazující zejména na husitskou minulost města. Mezi
nejvýznamější táborská Bílkova díla patří Husův pomník, vila Maria čp. 738
/patří mezi nejslavnější vily jižních Čech/, Masarykův dům či pomník
spisovalete Josefa Holečka ve stejnojmenných sadech.

08.09.2012 14.00 - 16.00 hod.
09.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Městské muzeum sídlí v budově raně barokního zámku z r. 1699. V
interiérech zámku jsou umístěny stálé expozice: Hitorie Vltavotýnska;
Jihočeské vltavíny; Svět loutek; Pamětní síň režiséra Alfréda Radoka;
klasicistní zámecký salonek. V podzemí zámku je přístupný podzemní
středověký labyrint (otevřen v hlavní sezóně).

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Roku 1562 koupila obec dva vyhořelé sousední domy a dala je přestavět
Vlachem Jakubem Cornbellem na radnici, která při prvním úředním číslování
domů roku 1770 obdržela číslo 1. Roku 1638 byla s přispěním císaře
Ferdinanda III. k radnici přistavěna masivní čtyřboká, 31 metrů vysoká
čtyřpatrová věž s ochozem, hodinami a cibulovitou střechou. Roku 1742 bylo
průčelí budovy ozdobeno freskami s rožmberským, schwarzenberským a
městským znakem. Při přestavbě roku 1819 byla radnice zvýšena o druhé
patro. V areálu bývalé radnice je také barokní divadlo J. K. Tyla, postavené v
roce 1832.

Třeboň,

Státní zámek Třeboň - NKP

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 15.15 hod.

Třeboň, 57

Schwarzenberská hrobka
Domanín - NKP

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 15.15 hod.

Původ zámku souvisí těsně s historií města, které vzniklo patrně na počátku
12. století při obchodní stezce z Rakous. Největšího rozkvětu však dosáhla
Třeboň v 16. století za vlády posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka, kdy
zámek získal svou dnešní renesanční podobu.
Procházkou podél rybníka Svět dojdeme ke schwarzenberské rodinné hrobce,
postavené v 70. letech 19.st. v pseudogotickém slohu vídeňským architektem
F.Schmidtem a knížecím stavitelem F.Deworetzkym.V hrobce pod kaplí jsou
uloženy ostatky členů hlubocké větve schwarzenberského rodu,zemřelých po
r.1785
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Divadlo Josefa Kajetána Tyla

08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.

Bývalá budova měšťanského pivovaru, který byl po rozsáhlém požáru roku
1781 v sutinách. Sladovna pivovaru byla roku 1832 přebudována na
klasicistní divadlo, nesoucí jméno Josefa Kajetána Tyla, který zde často se
svým souborem hostoval. Součástí výzdoby divadla je umělecky cenná opona
s alegorickým výjevem příchodu Apolla s družinou do města od píseckého
malíře V. Skály. V roce 2012 byla budova divadle spojena skleněnou
přístavbou s novým loutkovým divadlem, ve foyer vznikly výstavní prostory.

Městská galerie Vodňany

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Stálá expozice kreseb Mikoláše Aleše, pamětní síň Julia Zeyera a Františka
Heritese. Sezónní výstavy.

Vodňany, Alešova

Kostel Narození Panny Marie
ve Vodňanech

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Děkanský kostel byl v letech 1894 - 1897 regotizován R. Stechem podle
návrhů J. Mockera. Tehdy chrám vyzdoben uvnitř nástěnnými freskami, vně
na renesančních štítech sgrafity a okna v presbytáři vitrážemi podle návrhů
M. Alše. Na klenbě nad hlavním oltářem jsou namalováni čtyři vodňanští
kapři.

Vodňany, Majerova 153

Městské muzeum (bývalá
synagoga) ve Vodňanech

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.

Prostá stavba v klasicistním slohu, dokončená v r. 1860. Muzeum od r. 1959.
Stálá expozice Rybářská tradice ve Vodňanech s promítáním filmu Jak se loví
rybník. Sezónní výstava fotografií Marcely Haspeklové z Prachatic.

Vodňany, nám. Svobody 18

Radniční sklepení - budova
radnice

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Středověké sklepení budovy radnice.

Vodňany, Kodádkova

Kostel sv. Jana Křtitele ve
Vodňanech

08.09.2012 9 - 12 a 13 - 16 hod.

Veřejnosti málo známý bývalý hřbitovní kostel z pol. 19. století s
vyřezávaným oltářem Krista s apoštoly.

08.09.2012 9 - 12 a 13 - 16 hod.

Husův sbor Církve československé husitské byl stavěn od r. 1923 a slavnostně
otevřen v r. 1925. V sousedství starého hřbitova se zdvihá atypická 20 mětrů
vysoká věž, korunovaná zlaceným kalichem.

Třeboň, Masarykovo nám. 1

Vodňany, náměstí Svobody 18

Vodňany, Kampanova 479

Husův sbor ve Vodňanech

Vodňany, Palackého 81

Městské opevnění - parkán ve
Vodňanech
08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Opevnění pochází z 15. a z 1. poloviny 16. století, vybudované na starších
základech. V parkánu byl proveden archeologický výzkum a je v současnosti
příkladně upraven.

14

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V JIHOČESKÉM KRAJI

Vodňany, Jiráskova 112

Městské opevnění - bašta po
rekonstrukci ve Vodňanech

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Vodňany, 5. května

Městské opevnění - bašta ve
Vodňanech

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Zadní Zvonková,

Muzeum Zvonková

08.09.2012-09.09.2012 11.00 - 16.00 hod.

Opevnění pochází z 15. a z 1. pol. 16. stol., vybudované na starších základech.
V hranolové věži je nyní skautská klubovna.
Muzeum je umístěno v jednom z posledních dochovaných domů zaniklé části
obce Zvonková, v tzv. Fuchsově domě v sousedství obnoveného kostela
sv.Jana Nepomuckého. Expozice: "Zvonková jaká byla" a "P.Engelmar
Unzeitig".

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 15.30 hod.

Zakládací listinou Přemysla Otakara II. byl v roce 1263 zřízen cisterciácký
klášter, zvaný původně Sancta Corona. Své jméno získal podle relikvie trnu z
Kristovy koruny, kterou Přemysl Otakar II. obdržel od Ludvíka IX. Svatého a
daroval ji nově založenému klášteru.

Zlatá Koruna,

Klášter Zlatá Koruna - NKP

Opevnění pochází z 15. a z 1. poloviny 16. století, vybudované na starších
základech. Hranolová věž byla v r. 2010 zrekonstruována.

Zvíkovské Podhradí , Zvíkovské
Podhradí 1

Státní hrad Zvíkov - NKP

15.09.2012-16.09.2012 9.30 - 16.00 hod.

České Budějovice, Piaristické
náměstí 149/1

Areál bývalého
dominikánského kláštera

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

K založení Zvíkova došlo patrně na sklonku vlády Přemysla Otakara I. (zemřel
r. 1230). Hrad se svým mohutným fortifikačním systémem byl ve 14. a 15.
století oporou okolního panstva. Nejstarší částí hradu byla mohutná
hranolová věž zv. Hlízová, ke které byl přistavěn královský palác.
Bývalý dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie je
významným příkladem raně a vrcholně středověkého stavitelství na jihu Čech
a zároveň připomíná zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. při vnitřní
kolonizaci země ve 13. století. Pozoruhodný je především bývalý klášterní
kostel. V současné době s nově zrestaurovaným ambitem kláštera s
pozoruhodnými nálezy.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Někdejší rokoková zahrada biskupské rezidence z konce 18. století byla
reprezentačním prostorem, vybaveným letohrádkem s umělou jeskyní,
skleníky a řadou vodních hříček. Zachovány jsou stopy pozdější volné
romantizující úpravy.

České Budějovice, Biskupská 132

Biskupská zahrada
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Dům U Beránka - městský
České Budějovice, Krajinská 225/35 dům

České Budějovice, Panská 207/4

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Zbudována v průběhu 14. stol. jako součást městského opevnění. Stavba se
zpevněnými nárožími zakončená vysokou valbovou střechou. Do přízemí se
původně vstupovalo žebříkem z prvního patra. Areál po celkové rekonstrukci.
Ve věži stálá expozice - brnění, zbraně.

Hradební věž Rabenštejnská

České Budějovice, Zátkovo nábřeží
461/15
Hradební věž Železná panna

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

České Budějovice, nám.Přemysla
Otakara II. 1

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Radnice

Dnešní dům vznikl spojením dvou starších objektů na středověkých parcelách
pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století. V domě jsou dochovány
renesanční konstrukce. Po novodobé rekonstrukci slouží dům Občanskému
sdružení TAM-TAM. Jsou zde pořádány různé výstavy a další kulturní akce.

České Budějovice, U Černé věže

Černá věž

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

České Budějovice, Piaristické
náměstí

Malá solnice

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

České Budějovice, Mánesova 10

Muzeum koněspřežky

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 17.00 hod.

Český Krumlov, Latrán 59

Státní hrad a zámek Český
Krumlov - NKP

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.

Věž, součást městského opevnění, byla vystavěna ve 14. století. Čtyřpatrová
stavba s odsazeným posledním podlažím je překryta valbovou střechou.
Pojmenování vzniklo podle mučidla, které je ve věži umístěno.
Renesanční novostavba s barokní přestavbou podle návrhu
schwarzenberského stavitele A. E. Martinelliho. Na atice umístěny alegorické
sochy občanských ctností od sochaře Josefa Dietricha. V obřadní síni freska
Šalamounova soudu od J. A. Schöpfa z r. 1730.
Volně stojící hlásná a strážná věž sloužící jako zvonice i reprezentační symbol
města. Postavena byla 1549 - 1577. Celkem nese 5 zvonů. Věž byla několikrát
opravována, generální rekonstrukce proběhla 1982 - 1985.
Objekt je součástí stavby, která byla zřázena jako městská zbrojnice, později
skladovací prostor. V současné době je zde ve dvou patrech provozováno
unikátní motocyklové museum.
Muzeum koněspřežky - expozice, věnovaná první železniční dopravě tažené
koňmi na území evropského kontinentu. Pobočka Jihočeského muzea v
Českých Budějovicích.
Rozsáhlý stavební komplex,vybudovaný na skalnatém ostrohu nad Vltavou,
byl založen Vítkovci v I.pol. 13.st.. Za Viléma z Rožmberka byl původní
středověký hrad přebudován v renesanční zámek se třemi nádvořími a
předhradím Latránem. Poslední majitelé Schwarzenberkové přestavěli zámek
v barokním duchu.
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Český Krumlov, Latrán 50

Areál klášterů v Českém
Krumlově

Český Krumlov,

Kaple Bolestné Panny Marie a
sv. Kříže na Křížové hoře
15.09.2012-16.09.2012

15.09.2012-16.09.2012

Český Krumlov, Linecká 272

Museum Fotoateliér Seidel

08.09.2012-16.09.2012

Český Krumlov, Dlouhá 92

Muzeum stavebních dějin a
řemesel v Českém Krumlově

15.09.2012-16.09.2012

Český Krumlov, Za soudem 288

Synagoga v Českém Krumlově 15.09.2012-16.09.2012

Čimelice, Lety u Písku

Památník Lety u Písku

16.09.12

Středověký komplex 3 klášterů vystavěný ve 14. a 15. století. Barokní
přestavba byla provedena v 17. století. Z nejstarší stavební fáze je určující
výstavba pozdně gotická. Areál je bohatý na nástěnné malby. V současnosti
probíhá v areálu rozsáhlý projekt revitalizace, který by měl být dokončen v
roce 2014. Celkovým záměrem je vytvoření moderního kulturně vzdělávacího
centra uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví uprostřed
historického jádra města. Projekt je financován prostřednictvím
Integrovaného operačního programu částkou převyšující 300 milionů Kč.
Osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710 je
zaklenutá osmidílnou klenbou a pokrytá stanovou střechou korunovanou
lucernou s makovicí a patriarším (dvojitým) křížem. Od roku 1991 se
každoročně (14. 9.) koná pouť na svátek Povýšení sv. Kříže. Během roku je
kaple nepřístupná.
Expozice ateliéru Josefa a Františka Seidelových překvapí svou autenticitou,
nepřeberným množstvím unikátních dobových snímků a dokonale
dochovaných technickým zařízením. Museum získalo 1. cenu v prestižní
soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2008.
Stálá expozice seznamuje zájemce o architektonické památky našeho města
prostřednictvím obrazové dokumentace a trojrozměrných objektů s vývojem
českokrumlovských měšťanských objektů a jejich architektonickými detaily
od středověku po současnost. K vidění jsou trámové stropy, portály, dveře,
fasády.
Synagoga v Českém Krumlově byla postavena v roce 1909 místní Židovskou
obcí. Roku 1945 sloužila jako interkonfesionální křesťanský kostel pro vojáky
americké armády, což mimo jiné připomíná armádní znak, dochovaný na
stěně modlitebního sálu. V letech 1945 - 1968 byla synagoga užívána Církví
československou husitskou. V současné době je Synagoga dlouhodobě
pronajata Českokrumlovskému rozvojovému fondu, který zde realizuje
projekt revitalizace. Znovu zpřístupněna pro veřejnost bude v příštím roce.
Památník romského holocaustu v místě bývalého vězeň. hřbitova u
cikánského tábora, do kterého byly za fašistické okupace násilně umístěny
rodiny českých Romů. Pracovní a později sběrný tábor, v srpnu 1942 změněn
na tábor pro Romy. Autorem památníku z roku 1995 ak.malíř Zdeněk Hůlka.
V rekonstrukci.
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Žumberk,

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.30 a 13.00 Tvrz Žumberk u Nových Hradů 17.00 hod.

Tvrz Žumberk u Nových Hradů s expozicí lidového malovaného nábytku z
Jižních Čech a historie tvrze, Lapidárium Jihočeského muzea, Úředník
Rožmberský a výstava Ryby a lidé – Rožmberkové a rybníkářství v jižních
Čechách a ve Waldviertelu. Tvrz je pobočkou Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích.
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